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И ЩЕ ЗАЗВЪНЯТ ХИЛЯДИ ЗВЪНЧЕТА
Сняг се сипе, Коледо ле,
над поля и над гори,
във огнище, Коледо ле,
бъдник весело гори,
както свети, Коледо ле,
във огнище пламък злат,
тъй да свети, Коледо ле,
любовта по целий свят.
Както сипе, Коледо ле,
Бог снежинките безспир,
тъй да сипе, Коледо ле,
в къщи добрини и мир,

Да вдигнем чаши за късмет и благополучие!
Да сме живи и здрави всички
жители на община Брацигово!
На младите пожелаваме хъс за съзидание
и стремеж към нови върхове!
На зрелите – успех във всички начинания!

На многая лета!

както рони, Коледо ле,
Господ снег от сивий свод,
тъй да сипе, Коледо ле,
в къщи той имот и плод.

И ДЕ К ОЛЕДА…

Асен РАЗЦВЕТНИКОВ

Коледа е празник на добротата, на мира и радостта, на мечтите и желанията, на надеждата за едно
ново, по-добро начало...
Вече броим дните до
Рождество! Колко останаха?
5, 4...
Искаме ли тези дни да
бъдат специални, вълшебни,
неповторими?
Тогава да помечтаем!
Във всеки ден до Коледа
си мислете за онези неща,
които толкова силно ви се
иска да се сбъднат:
- Всички да станем подобри, да не се присмиваме
на другите, да не се обиждаме, а да си помагаме, да се
уважаваме...
- Да престанем да изпитваме болка, угризения,
съмнения, тревоги, а да се
изпълним с радостно очакване на нещо ново, красиво и
добро...
- По-възрастните да ни
разбират, а не само да мърморят и да поучават в стил
„едно време“...
- Домовете ни да заблес-

тят празнично не толкова
от коледната украса, а от
искрите на взаимната топлина и любов...
- По улиците да няма
скитащи кучета, боклуци,
ровещи в контейнерите
хора...
- Болните деца да оздравеят и за пръв път да
отидат на коледното тържество в детската градина
заедно с другите деца...
- Учениците да заобичат
знанието.
- Най-после да си намерим истински приятел, с когото да споделяме всичките
си тайни...
- Да изпитаме най-голямото тайнство – това на
любовта...
Списъкът на желанията
ни е толкова дълъг! И навярно не всички ще се изпълнят.
Но ако силно го желаем, ако
направим нещо, за да помогнем на Дядо Коледа... то – на
Коледа стават чудеса, нали?
Над оголените ни баири,
пресушени от суховея, ще
светне. Витлеемската звез-

да ще огрее над нас като
вечно жива надежда за раждането на Доброто.
По тъмните ниши на
ежедневната суета ще изтекат завист и злоба и в
душите ни ще се разсипят
искрите на прераждането.
Ще онемее тиш ината, ще
зазвънтят хиляди звънчета
и при нас в рождественския
час гласовете на добротата
и разбирателството ще запеят тържествени химни.
Ще останем вцепенени,
с отворени сетива, и мисълта ни ще премине през сър
цето. С неговото одобрение
ще поемем напред, ще загърбим старите грешки и
по пъртината на новородената любов ще прекрачим
в новото часоброене. Едно
ново вълшебство, вплетено
в кръвните ни нишки, ще
върти часовниковите стрелки с лекота и ще отмерва
нашето спокойствие и душевен мир. Само трябва да сме
повече будни и добри към
другите, към целия свят.
“Априлци”

ОБЕЩАНО - ИЗПЪЛНЕНО
Община Брацигово, както вече
писахме, бе сред
наградените
за
успешни практики
в сферата на устойчивото управление на ресурсите
и опазването на
околната
среда
по време на таз
годишната среща
на Националното
сдружение на общините в Албена.
Четете на стр. 3

Весела Коледа и щастлива Нова година!
В деня на Ро
Рождество
ждество Христово
да се роди добро отново!
Да бъде всеки следващ
ден по-мъдър
и благословен!
Честита Коледа
и Новата 2017 година!
Със сърдечно пожелание
за здраве и благополучие,
душевен мир и хар
хармония!
мония!
Надежда Казакова, председател на Общински съвет

Грейнаха светлините на площад „Централен“
Церемонията по запалването на коледните светлини в град Брацигово се
превърна в истински празник за малки и големи.
Елхата в центъра на града
грейна, а до нея се приюти
и станалият вече традиция
макет на Рождествената
ясла.
Малко след 17.00 часа
на 5-и декември кметът на
общината г-н Петко Петков
с обратно броене символично включи осветлението на
живата 12-метрова елха в
градинката пред Младежкия дом. Той отправи своето
коледно приветствие към
съгражданите и гостите на
града с пожелание за здра-

ве, весело настроение и
светли празници. Градоначалникът изказа специални
благодарности за доброто
представяне към малките
певци от ДГ “Здравец“ и ДГ
“Божура Фурнаджиева“ и
двете училища в града. На
площада се представи и
мажоретният танцов състав
при Народно читалище “Васил Петлешков-1874“, който
успя да стопли публиката
със своите прекрасни изпълнения.
Песни, танци, вино,
топли банички, ароматни
курабийки и добро настроение забавляваха гостите на
тържеството.
Традиционното запал-

ване на коледните светлини
завърши с народни танци
на площада, много усмивки и весело настроение,
а празничната заря както
винаги бе кулминацията на
ритуала в навечерието на
Коледа.
Таня ЙОРГОВА

Ние - хората

КАК ИЗГЛЕЖДА
КОЛЕДА, КОГАТО
ОСТАРЕЕМ
Имаше време, когато
Коледа обгръщаше като във
вълшебен пръстен целия ни
ограничен свят и не оставяше
у нас ни най-малко усещане
за липса и недостиг. Свързвахме ведно всички домашни радости, привързаности и
копнежи, събирахме света и
себе си около коледния огън
и правехме пълна и цялостна
малката картина, сияеща в
светлите ни детски очи. Дали
животът ни тук, в най-добрия
случай, е така устроен, че
придвижвайки се пътьом към
това толкова значимо събитие
като великото Рождество, се
спираме за миг, за да погледнем назад към несбъднатите
неща и, колкото естествено
и истинско, толкова и тъжно,
към сбъдналите се, но вече отминали моменти или към тези,
които са все още тук? Ако е
така, а така изглежда, трябва
ли да приемем, че животът
е малко по-добър от съня и
че не са си заслужавали любовните трепети и блянове,
с които го изпълваме. Не!
Далеч от нас да бъдат, драги
читателю, подобни грешни
мисли в деня на Коледа! Нека
по-близо и осезаемо в сърцата ни бъде духът на Коледа,
духът на дейната взаимопомощ, на постоянството, на
радостното освобождение от
задължения, на добрината и
търпимостта. Точно последните добродетели са тези, които
ни подхранват със сила, или
поне би трябвало, чрез незавършените картини на нашата
младост. Кой би казал, че те не
са наши учители в това да се
отнасяме еднакво внимателно
дори към недоловимите земни дреболии? Добре дошли,
стари въжделения, искрящи
творения на разпаленото въображение, добре дошли в
своя дом под святото! Познаваме ви и все още не сме ви
надживели. Добре сте дошли,
минали планове и любовни
трепети, колкото и мимолетни,
добре дошли в своите кътчета
сред неподвижните пламъци,
греещи навред! Добре дошли,
всички вие, вечно истински
за сърцето неща, и благодаря
на небесата за упоритостта,
която ви направи истински!
Добре сте дошли всички
вие! Добре дошло, сбъднато,
несбъднато и очаквано с надежда, ела в своя дом под
святото, около коледния огън,
където всяко нещо, каквото и
да е то, седи с отворено сърце.
От всички дни в годината ще
отправим взор към онзи Град
през коледния ден и сред тихите му обитатели ще повикаме при себе си най-обичаните
от нас. За Святото Име, заради
което сме се събрали по това
време и за Свещеното Присъствие, което чувстваме около
себе си, ще почетем и няма
да отпратим близките нам
хора, както повелява заветът.
Зимното слънце догаря над
градове и селца. Прокарва
розова пътека по морската
повърхност, като от следи,
оставени от свещени стъпала.
След няколко мига то потъва,
дава път на нощта и навред
проблясват светлини. Във
всеки град и село заключени
врати и прозорци пазят от
времето, пламтящи цепеници
са струпани на купчини, лица
сияят радостно, разнася се
щастлива глъчка от гласове.
Нека всяка грубост и злина
стоят настрана от олтарите
на домашните божества, ала
нека и посрещнем спомените
за тях с леко поощрение. Те
са част от Времето и всички
моменти на утеха и мирно
вдъхновение, част от голямата благодат и добрина,
която твърде много хора са се
опитвали да скъсат на дребни
парченца.

Чарлз Дикенс

43 ЖЕНИ СЕ ПРЕГЛЕДАХА
РИСУНКИ НА
БРАЦИГОВЧЕТА НА ПОДВИЖЕН ЕХОГРАФ
КРАСЯХА ПЛОВДИВСКАТА
МИТРОПОЛИЯ
324 ученици от цяла
България участваха със
свои стихотворения, есета
и рисунки в конкурса „Въведение Богородично – Ден
на християнското семейство
и православната младеж“,
проведен с благословението на Негово Високопреосвещенство Пловдивския
митролит Николай.
За трета поредна година
талантливи деца и младежи
от 1 до 12 клас изпратиха
творбите си до културно-просветния отдел на
Пловдивската митрополия.
Техните прекрасни творби,
изпълнени с толкова много
талант, искреност, чистота,
надежда, любов и огромна
вяра в Бога, затрудниха максимално журито, което все
пак трябваше да определи
победители.
Децата от Неделното
училище при храм “Св.
Йоан Предтеча” изпратиха
своите рисунки, посветени
на семейството и Божието
покровителство.
В своето приветствено
слово г-жа Недка Чолакова,
завеждаща
културно-просветения отдел на Пловдив-

ската митрополия, благодари
на многобройните участници
от всички краища на страната. Г-жа Чолакова изтъкна, че
в детските творби ярко личи
умилението към малката
Мария, прекрачила прага
на храма самостоятелно на
3-годишна възраст, и строгото изпълнение на обета,
даден от нейните родители
- праведните Анна и Йоаким
- да я посветят на Бога.
Силно изразена е вярата на
участниците в семейството,
в благочестието като път за
успех, за напредък и духовно
израстване, както и в традициите на нашия народ.
Наградите връчиха архимандрит Висарион - игумен
на манастира „Св. Троица“
на Кръстова гора, и архиерейският наместник на
Смолянска духовна околия
и свещеноиконом Еленко
Йосифов – председател на
църковното настоятелство
при храм „Св. Петка“. Наградените радостно благодаряха, някои прочетоха произведенията си, а отличените
рисунки украсяваха стените
на залата.
“Априлци”

ГЛАСОВЕ КАТО КАМБАНИ
В последната събота на
ноември на испериховска
сцена гостува мъжки хор
,,Стефка Благоева“, който
е създаден от група мъже,
участвали някога през годините в Хора на пловдивските момчета. Диригентът
е Кирил Търпов, с корени от
нашето село Исперихово.
Клавирният съпровод
бе на Юлия Петрова, а соловите изпълнения - на Крум
Гълъбов, баритон.
В
репертоара
бяха
включени източноправославни творби и обработка
на български фолклор.
Концертът беше посветен

Синовете на Цветана
Панайотова, Иван и Георги,
спретнаха мило тържество,
посветено на 80-ия й рожден
ден. Юбилеят бе организиран в празнично украсен и
озвучен ресторант. Плътно
до Иван и Георги стояха
техните съпруги - снахите на
Цветана, Таня и Петя, заедно
с внуците - Ангел, Цветелина
и Цветан. Поканени бяха
близки, роднини и приятели
на юбилярката.
Цветана Асенова Панайотова е родена на 04.12.1936
година в селско семейство.
Расте умна, красива и работна девойка. Свързва живота
си с Ангел Иванов Панайотов и създават здраво
семейство, в което с много
любов и грижи отглеждат и
възпитават двамата си сина,
днес достойни и уважавани
граждани.
Цветана има богата трудова биография – била е
звеноводка в ТКЗС на звено

на 75 години от кончината
на Добри Христов.
В красивата зрителска
зала на читалището - с отлична акустика - гласовете
на изпълнителите кънтяха
като камбани! Всички присъстващи се насладиха на
великолепните им изпълнения.
Гостите пък бяха очаровани от ремонтираната
сграда на читалището, от
центъра на селото ни и гостоприемството на испериховци. Вечерта приключи
с уговорка и за следващи
техни гостувания.
В. ВЪЛЧЕВА

първенец, работила е в цех
“Братя Горови”, в килимарски цех и Завода за емайлирани съдове - Брацигово,
където се и пенсионира.

На 14.12.2016 г. в гр. Брацигово се проведе 14-ата поредна кампания за борба с
рака на гърдата, инициирана
от „Сдружение за онкоболни и приятели“, която се
осъществява под патронажа
на кмета на община Пазарджик и съдействието на
областния управител Гинче
Караминова. Записването
ставаше предварително в
Общинска администрация
- Брацигово или на телефон 035522071. Общо 43 са
жените, които се прегледаха
с подвижния ехограф от
мамоложката д-р Благова.
Ехографът е дарение от Националното сдружение на
жени с онкологични заболявания и Министерството на
здравеопазването. Мисията
е той да достигне до найотдалечените кътчета на
България. В нашата община
уредът изпълни това свое

По нейна информация,
през тазгодишната кампания в град Брацигово не са
открити нови случаи на рак
на гърдата, което е изключително радващ факт.
Таня ЙОРГОВА

ПЕВЧЕСКА ГРУПА КЪМ ООХУ - БРАЦИГОВО УЧАСТВА
ВЪВ ФЕСТИВАЛА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
На тазгодишния, ХV по
ред, регионален фестивал
групата за песни с ръководител Гена Павлова бе отличена с грамота за творческа
изява.
Средствата за пътуването да областния град бяха

осигурени от кмета на община Брацигово г-н Петко
Петков, към когото са отправени лични благодарности
от всички възрастни хора с
увреждания. А на всички от
Общинска администрация,
лично на градоначалника

и на членовете на клуба на
хората с увреждания пожелаваме много здраве и благополучие, весели Коледни
и новогодишни празници!
Председател
Йорданка АРАБАДЖИЕВА

СРЕЩА С ДИМИТЪР ДЪНЕКОВ
В ИСПЕРИХОВО

В края на месец ноември,
на 29 след обяд, в читалищната библиотека се състоя
среща с автора Д. Дънеков родом от Жребичко. Творецът
и излезлите до този момент
негови книги, дарени любезно за библиотеката ни, бяха
представени от библиотекарката. Читателите се запознаха
с „Началото и края на света”

и монодиалога „О, минало
неповторимо!”, с ”По бялата
пустош”, ”През джунглата на
времето” и с “Изповед под
пластовете на забравата”.
Самият автор прочете
откъси от поезията и хумористичните си творения.
Техническият сътрудник към
читалището - Д. Гемишева,
почти цял месец гостуваше

Цветана има талант да
твори стихотворения на различни теми, с които винаги
участва на наши сбирки и
празници. Тя е истинска хрис-

плодове, баклави, сладкиши
и др. Непринудено Васка
Спасова пое ръководството
на тържеството. С топли думи
поздрави юбилярката като
читалищна самодейка, връчи й поздравителен адрес и
предметна награда. Отчете се
и кметството - също с поздравителен адрес и подарък. Но
най-скъпият подарък дойде
от внуците. Те наистина я
изненадаха! От написаните
нейни стихотворения издали
стихосбирка, която й поднесоха с думите: “Мила бабо, да
си ни жива и здрава. Много те
обичаме и се гордеем с теб!”
Подходяща музика създаваше прекрасно настроение за песни, танци и хора.
Синове, снахи, внуци и гости
танцуваха, развявайки българския флаг. Така 80-те лета
прекрачиха прага на Цветана
Панайотова с пожелание
за здраве, дълголетие и достойна среща на следващия
юбилей.
Катя КОМИТОВА

Синовна признателност

Навсякъде се отличава със
своето трудолюбие, дисциплина и буден характер.
Повече от 15 години живее
без половинката си, но под
грижите на синове, снахи и
внуци.

предназначение. Идеята е
да се скъси разстоянието
между лекар и пациент
– обяснява председателката
на Сдружение за онкоболни
и приятели Мария Чергарова.

тиянка, която живее както
повеляват десетте Божи заповеди и спазва църковните
канони. Именно поради това
снахите подредиха богата
трапеза с постни ястия (нали
са коледни пости), ядки,

на пенсионерския клуб и
четеше на възрастните хора
от творбите на автора.
Мими Арабаджиева чете
от стихосбирката ”По бялата
пустош”.
Георги Андреев, дълги
години работил в с. Жребичко, разказа за гостоприемството на всеки родопчанин, за жителите на китното
и будно селце, за красивите
местности около него и поставения християнски кръст
на вр. Св. Илия и за своите
впечатления от книгата ”Началото и края на света”.
Мария Попова се спря
на творбите на Дънеков от
монодиалога “О, минало неповторимо!” и най-вече на
„Априлски порив”.
Всеки от присъстващите
си тръгна с книга и автограф от автора и с пожелание към твореца за крепко
здраве, нови творчески
вдъхновения и безбройни
срещи с почитатели.
В. Вълчева

Весели
празници!

От пенсионерски клуб
“Дълголетие”

22 декември 2016 г.

Общество
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НОВАТА ГОДИНА Е НА ПРАГА НИ - 120 ГОДИНИ ОБРАЗОВАТЕЛНО
КАК ЩЕ Я ПОСРЕЩНЕМ?
ДЕЛО В ИСПЕРИХОВО
360 хиляди българи ще
пътуват за Нова година,
средно 350 лева излиза почивката в страната
Над 340 хиляди българи
ще пътуват около Коледа и
близо 360 хиляди – за Нова
година. По-голямата част
ще посрещнат празниците у
дома. В чужбина ще излязат
приблизително 210 хиляди
души, като пътуванията са
свързани основно с посещения при близки, роднини и
приятели. Най-посещавани
с цел туризъм са съседните
страни – Гърция, Турция, Ма-

кедония и Сърбия. Най-търсените пакети за Коледа и
Нова година са тридневните.
И Брацигово ще посрещне над 400 гости, заявили
желание да празнуват в
новогодишната нощ в местните заведения. По предварителна информация, 200
празнуващи ще обслужи в
новогодишната нощ само
хотелски комплекс „Виктория“, като 80 са гостите,
заявили празнични пакети, с пълен капацитет ще
работят и къщите за гости
„Маркова“, „Поп Соколова“

и „Илинден“. В празничната
нощ срещу 1 януари 2017
година ще работи и кафеаперитив „Шоколада“.
Освен това регионът ще
бъде посетен и от любители
на планината - равногорските туристически обекти са
почти запълнени. И тъй като
не можем да предложим на
туристите възможността да
карат ски, то предполагаме,
че те са предпочели нашата
дестинация,
привлечени
от семейната атмосфера на
къщите за гости.
Мария ПИЩАЛОВА

ОБЕЩАНО - ИЗПЪЛНЕНО
за българските общини,
които, черпейки от опита
на френските си колеги,
да приложат на практика
различни инфраструктурни
проекти за малки и средни
населени места по облагородяването на сградния
фонд и екологичната среда, но и представителите
на най-динамични градове
в съответната област да могат да установят контакти,

От стр. 1
Победителите, оценявани от жури, получиха
специални награди – четиридневно учебно пътуване
във Франция за двама
представители на община.
От община Брацигово
чест да усвоят наградното
пътуване се падна на инж.
Румяна Григорова - директор на дирекция „Специализирана администрация“,
и
Надежда
Казакова
– председател на Общински съвет – Брацигово.
От 13 до 16 декември
лауреатите на приза Екообщина 2016 в категория
„Енергийна
ефективност

на сградите” - община
Брацигово и община Златоград, отпътуваха на запад, за да се срещнат със
своите френски колеги и
да се запознаят с добрите
практики и по-специално
на метрополия град Лил.
Целта е да се предложи
източник на вдъхновение

позволяващи трансфер на
опит и децентрализирано
сътрудничество.
А тъй като Екообщина
2017 наближава с пълна
сила, това учебно посещение ще бъде последвано
от още много други подобни…

16 декември 2016 бе
един студен декемврийски
ден! Но за учители, ученици
и гости на училището ще
остане незабравим двоен
празник. Отбелязахме 120
години от основаването на
училището в с. Исперихово
и се откри прекрасен мемориален комплекс.
Тържествата започнаха
в ранния следобед с посрещане на гостите - представители на общинска
администрация, РУО на
МОН, кметство Исперихово,
бивши директори на училището, учители, родители.

Членове на Общинската организация на хората
с увреждания, ведно с
потребители на Дневния

център за хора с увреждания в Брацигово, начело с
председателя на местното
Дружество на инвалида
Йорданка
Арабаджиева,
отбелязаха в аванс Международния ден на хората с
увреждания - 3 декември.
На събитието присъстваха Таня Йоргова, ПИАР
на Община Брацигово, и
Иванка Стефанова – гл.
експерт „Образование и
култура“, която поздрави
присъстващите, като им

пожела здраве и винаги
да посрещат трудностите
в ежедневието със силен
дух и нестихващ енту-

сиазъм. Тя подчерта, че
общинското ръководство
винаги е било съпричастно
към проблемите на хората
с увреждания и всячески се стреми да улесни
трудното им ежедневие.
И към момента в община
Брацигово се работи по
няколко проекта за хора в
неравностойно положение,
като “Личен асистент”, “Домашен помощник”, както
и “Предоставяне на топъл
обяд“. Освен това бе под-

чертано, че усилено се
работи по осигуряването
на работни места за хората
с увреждания, както и достъп до важни административни сгради. Така например поща, поликлиника,
музей и читалище вече са
достъпни изцяло за инвалидите с колички. Към това
се причислява и сградата
на Младежкия дом, която
също има изграден подстъп за трудноподвижни
хора. Към КСУДС – Брацигово пък има закупен
подвижен елеватор, който
може да се ползва от хора
с инвалидни колички в различни сгради по заявка.
Стефанова прочете поздравителен адрес от името
на кмета Петко Петков, чиито служебни ангажименти
го възпрепятстваха да присъства на празненството,
организирано в клуба на
пенсионера..
“Възхищавам се от
волята и желанието да живеете достойно, да имате
право на свободен избор
и равни възможности за
участие в обществения
живот на града” - пише Петков в приветствието си към
хората с увреждания.
“Априлци”

Празникът продължи в
салона на читалището с тържествен юбилеен концерт.
Учителският колегиум
благодари за прекрасните
поздравителни адреси и подаръци на Община Брациго-

во, РУО на МОН, Общинска
синдикална
организация,
кметството в Исперихово,
ДГ ”Слънце”, Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методи” - с. Исперихово, Гергана
Табакова - бивш директор
на училището.
Специални
благодарности за поздравите от Народното събрание към г-жа
Бойка Маринска.
С гордост отбелязваме,
че училището е наградено
от Фондация „Христо БоПосле се пристъпи към
откриване на мемориалния
комплекс, включващ бюстпаметник на Христо Ботев,
паметна плоча с имената на
дарителите и чешма.
Изработката на бюста
е дело на пазарджишкия
скулптор Здравко Здравков. Комплексът е изграден
изцяло от даренията на
Стоян Вълков - общински
съветник и председател на
Обществения съвет в училището, Йордан Младенов
- внук на първия титулуван
директор Ангел Стоилов,
Никола Дучев, Синдикална
организация към
училището и лични средства на
училищния колектив.

Повече за пътуването до Франция и споделения опит очаквайте в следващия брой.

Желание за достоен живот!

Бюст-паметникът беше
тържествено открит от кмета на община Брацигово г-н
Петко Петков и директора
на училището г-н Иван Иванов. След пожеланията на
двамата за здраве, много

успехи и просперитет на
училището, венци се поднесоха от името на Общинска
администрация, Общински
съвет и училищния колектив.

тев” с почетна грамота и
плакет за принос в съхраняване на Ботевия дух, идеали
и творчество.
От училището

ПОКАНА
Атанас Недялков, като управител
и законен представител на „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД, гр. Брацигово, най-учтиво
кани всяко заинтересовано лице, което
притежава лицензия за търговия с електрическа енергия и за координатор на
балансираща група, издадена от КЕВР
(ДКЕВР), да участва в търг с предмет:
„Доставка на електрическа енергия за
нуждите на „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД, гр.
Брацигово“. Тръжна документация се закупува срещу 60 лв. с ДДС в административната сграда на дружеството на адрес:
гр. Брацигово, ул. “Васил Петлешков” 33,
стая „Каса“, етаж 1, от 8:00 ч. до 12:00 ч.
и от 13:00 ч. до 16:00 ч. всеки работен
ден до 22.12.2016 г., до 16:00 ч. (може
да се изпрати и по пощата за сметка на

Това ви интересува!

адресата и след заплащане на цената на
тръжната документация). Оферти се подават на същия адрес до 23.12.2016 г., до 9:
00 ч. Отваряне на офертите: на 23.12.2016 г.
от 10:00 ч. на посочения адрес. Срокът
на договора ще бъде 12 месеца. Гаранцията за участие в процедурата е 200
лв. Гаранция за изпълнение на договора:
2% от прогнозната му стойност без ДДС
(формирана от предложената цена за
1 МWh, умножено по 207). Банкова сметка
за плащане на цената на документацията
и пощенски разходи за изпращането й:
ТБ „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД, BIC: SOMBBGSF, IBAN: BG38SOMB91301049765101,
титуляр на сметката: „ИНФРАСТРОЙ“
ЕООД, гр. Брацигово. За допълнителна
информация: тел. 0878 862 051.
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Официални празници и неработни дни през 2017 г.:
1 януари 2017 – Нова година.
3 март – Ден на Освобождението на България от османско робство.
16 април – Великден – християнската религия отбелязва Възкресение Христово.
1 май – Ден на труда и на международната работническа солидарност.
6 май – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия.
24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.
6 септември – Ден на Съединението на България.
22 септември – Ден на независимостта на България.
24, 25, 26 декември – Коледа.
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